
ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

ORASUL VALENII DE MUNTE 

CONSILIUL LOCAL 

 

 
HOTARARE 

privind aprobarea virarilor de credite bugetare ale  Spitalului Orasenesc  
Valenii de Munte  

 
 

 Avand in vedere prevederile legale cuprinse in : 
- Legea nr.50/2019 – Legea bugetului de stat pe anul 2019; 

- art.19 alin.(2) si art.2 alin.(1) lit.c)  din Legea nr.273/2006 privind finantele publice 

locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Legea nr.500/2002, privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

 Vazand referatul de aprobare al Primarului orasului Valenii de Munte, raportul de 

specialitate  al Spitalului Orasenesc Valenii de Munte prin care se propune aprobarea bugetului de 

venituri si cheltuieli pe anul 2019 si raportul comisiei pentru activitati economico – financiare; 

 

In temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

 Consiliul Local al orasului Valenii de Munte adopta prezenta hotarare: 
 
 
 Art.1. Se aproba virarea  creditelor bugetare ale Spitalului Orasenesc Valenii de Munte, pe 

anul 2019, conform anexei nr.1 si nr.2, ce fac parte integranta din prezenta hotarare. 

 

 Art.2. Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza : Primarul, Spitalul Orasenesc Valenii de 

Munte si Serviciul buget – finante, impozite si taxe locale. 

 Hotararea se va afisa la sediul Primariei orasului Valenii de Munte si se va publica pe site-ul 

institutiei. 

 Comunicarea, afisarea si publicarea se vor face de catre Serviciul administratie publica 

locala. 

 

 

 
PRESEDINTE DE SEDINTA, 

Niculae Nicoleta 
 
 
 
CONTRASEMNEAZA: 

                              SECRETAR GENERAL - Onoiu Elena - Adina 
 
 
 
VALENII DE MUNTE, 17 decembrie  2019. 
NR. 231 
 
 



ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 
ORASUL VALENII DE MUNTE 
SERVICIUL BUGET FINANTE - ITL 
NR.25442/12.12.2019 
                                                                                         Raport 

 privind aprobarea virărilor de credite bugetare  ale Spitalului Orăşenesc Valenii de Munte 
pe anul 2019 

 
    Având in vedere prevederile legale cuprinse in: 
      -    Lege nr.50/2019 – Legea bugetului de stat pe anul 2019 

- art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale , cu modificările si 
completările ulterioare; 

- Legea nr. 500/2002 – privind finanţele publice,cu modificările si completările 
ulterioare 

- Potrivit Legii nr. 50/2019  - Legea bugetului de stat pe anul 2019 
- Legea nr. 95/2006 – privind reforma in domeniul sănătăţii cu modificările si 

completările ulterioare; 
- Ordonanţa de Urgenta nr. 114/2017 privind reglementarea unor masuri fiscal-

bugetare pentru personalul încadrat in unităţile sanitare 
- Ordonanţa de Urgenta nr. 57/05.07.2019 privind Codul Administrativ 
 

      Bugetul de venituri si cheltuieli al Spitalului Orăşenesc Valenii de Munte a fost aprobat in 
suma 29.165 mii   lei la venituri si 29.172,74 mii lei la cheltuieli. 
      Conform articolului 49 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, se pot efectua 
virări de credite, înainte de angajarea cheltuielilor in cadrul bugetului de venituri si cheltuieli. 

 Repartizarea sumelor aprobate se modifica astfel: 
-    „ Furnituri de birou „ 20.01.01 se majorează cu 30 mii lei 

      -    „Încălzit,iluminat si forţa motrica” 20.01.03 se diminuează cu 14 mii lei 
- „ Posta, telecomunicaţii, radio , tv., internet ” 20.01.08 se majorează  cu 2 mii lei 
- „Alte bunuri si servicii pentru întreţinere si funcţionare ”20.01.30 se majorează  cu 9,7 

mii lei 
- „ Reparaţii curente” 20.02 se diminuează cu 5,3 mii lei 
- „ Materiale sanitare” 20.04.02 se majorează cu 0,6 mii lei 
- „ Reactivi”20.04.03 se diminuează cu 50 mii lei 
-  „ Alte obiecte de inventar” 20.05.30 se majorează cu 50 mii lei 
- „ Deplasări interne, detaşări, transferări” se majorează cu 1 mie lei 
- „ Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate”  59.40 se diminuează cu 24 mii 

lei 
 

    Ţinând cont de art. 5 alin (2), art. 29 si art.50 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale cu modificările si completările ulterioare propun aprobarea virărilor de 
credite bugetare ale Spitalului Orăşenesc Valenii de Munte pentru anul 2019, conform 
anexei nr. 1, ataşata la prezentul raport de specialitate. 
    Motivat  de cele prevăzute mai sus rugam Consiliul Local sa aprobe rectificarea 
bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 in vederea transmiterii la D.G.R.F. Publice 
Prahova si la Trezoreria Valenii de Munte. 

 

       
 

Sef Serviciu Buget – Finanţe 
Impozite si Taxe Locale 

Nițu Elena 
 



  
 
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 
ORASUL VALENII DE MUNTE 
PRIMAR 
 
NR.25441/12.12.2019 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

privind aprobarea virărilor de credite bugetare ale                                                                          
 Spitalului Orăşenesc Vălenii de Munte pe anul 2019 

 
   
 
Având in vedere prevederile legale cuprinse in: 

- art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale , cu modificările si 
completările ulterioare; 

- Legea nr. 500/2002 – privind finanţele publice,cu modificările si completările 
ulterioare 

- Potrivit Legii nr. 50/2019  - Legea bugetului de stat pe anul 2019 
- Legea nr. 95/2006 – privind reforma in domeniul sănătăţii cu modificările si 

completările ulterioare; 
- Ordonanţa de Urgenta nr. 114/2017 privind reglementarea unor masuri fiscal-

bugetare pentru personalul încadrat in unităţile sanitare 
- Ordonanţa de Urgenta nr. 57/05.07.2019 privind Codul Administrativ 
 

    Bugetul de venituri si cheltuieli al Spitalului Orăşenesc Valenii de Munte a fost aprobat in 
suma 29.165 mii lei la venituri si 29.172,74 mii lei la cheltuieli. 
    Conform articolului 49 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, se pot efectua 
virări de credite, înainte de angajarea cheltuielilor in cadrul bugetului de venituri si cheltuieli. 
     In vederea efectuării operaţiunilor de încasări si plaţi si depunerea la D.R.G.F. Publice 
Prahova si la Trezoreria Valenii de Munte, propun spre aprobare Consiliului Local, proiectul 
de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli  al Spitalului Orăşenesc 
Vălenii de Munte pe anul 2019. 

 
 

      Fata de cele prezentate mai sus, propun aprobarea proiectului de hotărâre. 
 

 

PRIMAR, 

FLORIN CONSTANTIN 

 

 
 
  


